خۆرەتاوی پێکەنینی
منداڵەکان
((سەرە قەڵەمێک بۆ کتێبی
شەوە سپییەکان ،یاداشتی
پیاوێکی جوو لە پێناو ئازادی
گەلی جوولەکە و بنیادی
دەوڵەتی ئیسرائیل)).

عەلی مستەفا

شــەوە ســپییەکان ،یاداشــتێکە لــەو ڕووداوانــەی کــە واقیعێکــی تــاڵ
و پــڕ کارەســاتمان بــۆ دەگیڕێتــەوە ،هەقیقەتێکــە لــە گەیشــتن و
فرمێســکی شــادمانی ،ئەوەیــە نووســەری نێــو واقیعــی ڕووداوەکان
لــە دوا دێــڕی کتیبەکەیــدا دەڵێــت( :بــەاڵم خــۆ ڕۆژەکــەش دێــت
و ئەویــش لەبــەر خۆرەتــاوی پێکەنینــی منداڵــەکان پــاڵ بداتــەوە).
ئــەوە ئــەو ئومێدەیــە دواجــار دەمانگەیەنێتــە ئــەو بــاوەڕەی ،لــە
دوای هەمــوو کێفەڕاتێکــی سیاســی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و ...دان
بەخۆمانــدا بگریــن و ژیرانــە هەنــگاو هەڵبگریــن بــۆ ئــەوەی ببیــن بــە
ڕەمــز و یادداشــتێکی نەمــر و زینــدوو بــۆ پێکەنیــن و گەشــاندنەوەی
مندااڵنــی گــەل و نیشــتمان.
شــەوە ســپییەکان « -مێناحێــم بێگــن» هــەم نووســەر و هــەم
وەچاغــی هەمــوو ئــەو ئارێشــانەی لــە پێنــاو گەلــی جــوو و خاکــی
پیــرۆزدا بــە ڕوویــدا دەتەقنەوە« ،شــەفیقی حاجی خــدر» وەک هەروا
وەرگێڕانەکــەی کــردووە و ســەرنجمان بــۆ بندیــن دەبــات ،ئــەم کتێبــە
ئەزموونێکــی شــێوە ئەدەبییــە ،لــە نێــو مەغــزای سیاســی و جەنگــە
دۆڕاوەکانــی مرۆڤایەتــی .چۆنیەتــی گێڕانــەوەکان ئەگەرچــی لــە
شــێوە واقیعییەکــەوە نزیکــە ،بــەاڵم هونەرێکــی وەســتایانەیە بتوانیــت
لــە نێــو ئــەو هەمــوو جەنجاڵییانــەی نێــو ژینگــە کۆنکریتییەکانــدا،
ڕەنــگ بــە بــەر هەمــوو دیمەنێــک و بەرەنــگاری و نائومێدیــدا
بکەیــت ،گرنگــە بتوانیــت ڕادەســتنەبوون لــە نێــو ئــازاری نائومێدیــدا
بکەیتــە ترووســکاییەک بــۆ ئــەوەی دواجــار مندااڵنــی نیشــتمان بــە
پێکەنینــەوە باســی ئــازادی خاکــی پیــرۆز و گەڕانــەوەی ئازادیخــوازان
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بکــەن( .بێتــار) ڕێکخراوێکــی قۆرخــکاری سیاســی
و ســەرمایەکان نەبــوو ،بــە پێچەوانــەوە کێڵگەیــەک
بــوو بــۆ پیتاندنــی بیــری جــوو و ئــازادی خاکــی
پیــرۆز و بــە دیهێنانــی ئامانجــی دەیــان ســاڵەی
دەوڵەتــی ئیســرائیل .ئاخــر بەڕاســتی ئەمانــە
ئامانــج و ئیمانــی بچــووک و کــەم نەبــوون ،هەڵبەتە
ئــازار و بەربەســتی گــەورەش دێنــە پێشــەوە ،بەاڵم
ئامانــج و ڕێــگای ڕاســت نایەڵێــت لــە هیــچ شــتێک
ســڵ بکرێتــەوە.
نووســەر بەرپرســێکی بــااڵی ئــەم ڕێکخــراوە
بــووە و لــە پێنــاو بەهــا گەورەکانــدا خەباتــی
کــردووە ،تەنانــەت ڕادەســتی هیــچ ئیرادەیەکــی
ئاسایشــی ســۆڤیەتی و کەمپــە جۆراوجۆرەکانــی
زۆرەملێــی ســەربازی کارگــەری و داکــردن
نەبووەتــەوە ،ئیتــر هەمــوو ئەمانــە ئیمانــن بــەو
دڵۆپــە خوناوانــەی بــۆ ئایینــدە خەونیــان پێــوە
دەبینــی .نووســەر لــە پــاڵ هەمــوو ئــەو کۆشــش و
تێکۆشــانەی لــە پێنــاو بەهاکانــی خاکــی ئیســرائیل
کردوویەتــی ،بــە وریایــی و هۆشــیارییەوە گوفتــار
و ڕەفتــاری نوانــدووە ،تەنانــەت هەســتی گومــان و
جیاوازییەکانیشــی ال پرســێکی گرنــگ بــووە ،لــە
شــوێنێکدا لەســەر دەســەاڵت و حکوومەتەکانــی
ناوچەکــە بۆچوونــی جــودای هەبــووە وەک دەڵێــت:
هیتلــەر ،یــان ســتالین هیچیــان بــۆ ئێمــە بــاش
نیــن ،بــەاڵم جیاوازیشــیان هەیــە ،ســتالین پاڵتــۆ
خورییەکــەم لەبــەر دادەکەنێــت ،کەچــی هیتلــەر
گیانــم( .ال ،)٢٤ئــەو خەباتــە پــڕ مەترســییە بــووە
کــە تــەواوی جــووەکان لــە پێنــاو ســەربەرزییەکی
یەکجارەکــی کردییــان ،لــە پاڵیــدا هیــچ باوەڕێــک
و ســەرمایەیەکی باوەڕپێکراویــان نەبــووە،
بۆیــە بــە گومانــەوە دەیانڕوانییــە سیاســەت و
هاوپەیمانیەتییەکانــی دنیــا ،دوو دەوڵەتــی گەورەی

جیهانــی ڕووســیا و ئەڵمانیــا کــە لــە جەنگــی
جیهانیــدا لــە هەمبــەر یەکتــردا جگــە لــە خوێنــی
یەکتــر ،بگــرە جووەکانیــان کــردە ســووتەمەنی
نێــو ئاگرەکــە و زۆر خــراپ جووەکانیــان لەبەیــن
دەبــردن ،بەتایبەتــی ئەڵمانیــای هیتلــەر کــە
کــوورەی بــۆ توانــەوەی جــوو بنیــاد نــاو لــە بەینــی
بــردن.
جــوو ،میللەتێکــی تیکۆشــەر و پەرتوبــاون،
بەردەوامیــش لــە ئــازار و ئەشــکەنجەدا بوونــە،
چونکــە بــەردەوام بــۆ بــە دیهێنانــی ئامانجــە
ســەرەکی و نیشــتمانییەکانیان لــە خەبــات و هەوڵدا
بوونــە ،گرنگتریــن شــت کــە لــە نەتــەوەی جــوودا
بــە دی بکرێــت ،ئەوەیــە تــا ســاتی بەدەســتهێنانی
مافەکانیــش یەکگرتووبوونــە ،کۆمــەک و هاوکارییان
بــۆ بنیــادی دەوڵەتــی جــوو بەســەریەکەوە نــاوە،
هەڵبەتــە نەتــەوەی وا ئەگــەر ســەرژمێرییەکەی
بگاتــەوە ئاســتی خــوارەوەی پێکهاتــەی نەتەوەیــی
بەهــۆی ئــەو جــەور و ســتەمەی لێــی دەکرێــت،
ڕۆژێــک دێــت لــە پــاڵ پێکەنینــی منــدااڵکان
دابنیشــێت و مارشــی ســەرکەوتن بەســەر هەمــوو
نەیارانیــدا لــێ بــدات ،ئــەو کاتەیــە کەوتــن و
پاشەکشەشــی ئەســتەم دەبێــت ،وەک هەنووکــە
دەبینیــن دەســتی بنیــادی جــوو لــە هەمــوو
پێکهاتەکانــی دنیــادا جەمســەر دەگرێــت و یــار و
نەیــار لــە ئاســتیدا هەڵوەســتە دەکــەن.
ئــەم کتێبــە لــە زۆر شــت نزیکــی کردمــەوە،
خوێندنــەوەی زۆری بــۆ هێنــام لــە بــارەی ئــەو
جیهــان و واقیعــە بــێ بنەوانــەی تێــی کەوتوویــن،
ســەرنجی جــوان و ئومێدبەخشانەشــی پــێ دام،
بەتایبەتــی کاتێــک جــوو لــە پێنــاو ئــازادی و
بنیــادی دەوڵەتــی جوولەکــە هەمــوو مــردن ،بــەاڵم
دواجــار پەیامــی ئامانــج ســەردەکەوێت.
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کــورد وەک نەتەوەیەکــی زیاتــر لــە ( )٣٠ملیۆنــی
تــا ئێســتاش خــەون بــە دەوڵەتــەوە دەبینێــت،
ئاخــر هــۆکار زۆرن ،دەبــا لێگەڕێیــن تــا دێینە ســەر
باســە دروســتەکەی ،نووســەر دەڵێــت :تراژیدیــای
ئــەوان ،تراژیدیــا تایبەتەکــەی ئــەوان ،کــە لــە
مێــژووی خەباتــی مرۆڤایەتیــدا وێنــەی نەبــووە ،مــن
لێــرەدا دەیگێڕمــەوە .مــن ئەوانم لە جۆشــوخرۆش و
کەساســی خۆیانــدا بینــی ،مــن ئەوانــم لــە دڵشــادی
خۆیانــدا و لــە بندینــی بێمرادیشــدا بینــی .ئاخــر
هەرگیــز ســووتانەوە و کڕووزانــەوەی ئــەو کەســە
بەجۆشــانە ،ئــەو بێــوادە نەگبەتانــەم نەبینیــوە،
هەرگیــز داڕمــان و کەوتنێکــی لــە هــی ئەوانــم
بەزەبرتــر نەبینیــوە( .ال ،)٣٤ئەگــەر قســەکردن
بێــت لــەو ســتەم و ئازارانەی کــە لــە بەندیخانەکاندا
هەبوونــە ،ئــەوە کــورد لــە پێنــاو ئازادیــی خــاک و
نەتەوەکــەی زۆری لــەم چەشــنە ســتەم و ئازارانــە
چەشــت و ڕاکێشــی بــەر پەتــی قەنــارە کــران و
نەگەڕانــەوە ،ئەمــە هەمــووی ئــەو ئــازار و تراژیدیــا
واقیعییانــەن کــە بەســەر گەالنــی چەوســاوەدا
هاتــوون ،لــە نێویشــیاندا گەلــی کــورد ،ئەوەتــا
جوولەکــە لــە ســاڵی ١٩٤٨ـــەوە بــوون بــە خاوەنــی
کیــان و دەوڵەتــی خۆیانــی و کۆمەڵگــەی عەرەبیش
چ دەنــگ و بــای لێوەنەهاتــن! ئــەم ئازارانــەی کــە
گەلــی جوولەکــە لــە بەندیخانەکانــی یەکێتیــی
ســۆڤیەت و ئەڵمــان و پۆڵۆنیــا و فەڕەنســا و
تــەواوی دنیــادا بینییــان ،بــوون بــە مایــەی شــانازی
بــۆ دەوڵەتــی ئیســرائیل و گەلەکــەی ،هەمــووی
لــە مێــژووی شــانازی و ســەروەریدا نووســرایەوە،
هیچیــان نەبــوون بــە بەنــد و بــاوی منــەت بەســەر
خــاک و میللەتــەوە ،ڕاکێــش ڕاکێشــی پۆســت و
ســەرمایە مەســتی نەکــردن ،ئامانــج ســەرکەوتنی
گــەل بــوو بەســەر شکســتە نەخوازراوەکانــدا.

لەبــارەی گرتنەکــە کــە لەســەرەتای کتیبەکــەوە
دەخوینرێتــەوە ،وەرگێــڕ لــە زمانێکەوە بــۆ زمانێکی
دیکــەی گواســتووەتەوە ،بــەاڵم خــۆ ئــەوە کــەم
نییــە و ئاســانیش نییــە ،ســەرەتای دەرکەوتنــی
دیمەنێکــە لــە نێــو سێگۆشــەی یەکتــر خواردنەوەدا،
ئــەم وەرگێڕانــە بــۆ ئێمــەی کــورد پێویســتییەکی
یەکجــار گەورەیــە ،دەبوایــە زووتــر ئــەم ئینگلیــزی
زانــە ،ئــەو نــا یەکێکــی دیکــە ئــەم کتێبــە و
هاوچەشــنەکانی وەرگێڕابایــە ،چونکــە هاوواڵتــی و
کەســایەتیی کوردیــش بــەم چەشــنە کەوتوونەتــە
بــەر شــەپۆلی گرتــن و دەزینــدان خســتن لــە الیــەن
نەیــاران و کاربەدەســتانی ســەردەم و چەرخــە
جوداکانــەوە ،بۆیــە گرنگــە جوانتــر و خێراتــر
ئاشــنای خەبــات و تێکۆشــانی گەالنــی تــر بیــن؟
بــۆ کولتــوورەکان خێراتر دەگوێزرێنەوە و ســەرنجی
نەرممــان بۆیــان دەبێــت؟ ئاخــر ئەمــە بەشــێکی
گرنگــە لــە ژیــان و ئەزموونــی خەباتــی مەدەنــی و
ڕۆشــنبیری نەتــەوە ،دەبێــت خێــرا پەنجــە بــۆ کاری
پێویســت ببرێــت و میللــەت لــە ژێــر هەژموونــی
تەســکی تــاک بیــری و پەیــڕەوی کەســی دەربــاز
بکرێــت ،خەباتــی سیاســی و شۆڕشــگێڕی کــورد
بــە شــێوەیەک ســەری هەڵــدا و خوێنــی لــە پێنــاودا
ڕژا و دەیــان ســەرکردە و ڕۆڵــەی ئــەم میللەتــە
بوونــە قوربانــی و لــە ئاکامــدا تــەواوی ماندووبوونــی
خەبــات پێچەوانــە هەڵگەڕایــەوە ،ئەمــەش بــۆ هیــچ
تاکێکــی میللەتــی کــورد مایــەی شــانازی نییــە،
چونکــە ئەزموونــی ئیــداری و کارگێــڕی کــورد لــە
پاوانــی خەباتگێڕانــدا ســەری نەگرتــووە و تــەواوی
ئامانجــەکان بوونەتــە بابەتێکــی قۆرخــکاری ،ئــەم
قۆرخکارییــەش لەســەر حــزب و تاکەکەســیدا
خــۆی بینیوەتــەوە ،بــەم پێودانگــەش بازرگانــی
سیاســی و سیاســی حزبــی بەرهــەم هاتــووە ،لــە
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کاتێکــدا پێویســت بــوو سیاســی نیشــتمانی بەرهــەم
هاتبووایــە.
کــورد و جوولەکــە دوو نەتــەوەن بــە درێژایــی
ڕۆژگارەکانیــان لــە پێنــاو بەدەســت هێنانــی مافــە
ڕەواکانیــان و مســۆگەرکردنی چارەنووســی خــاک و
میللەتەکەیانــدا خەباتیــان کــردووە .هەڵبەتــە ئــازار
و ئەشــکەنجەی زۆریــش بــە ڕوویانــدا مســۆگەر و
بــەردەوام بــوو ،گرتــن و تێهەڵــدان و برســیکردن
و ئاوارەیــی و دەربــەدەری ...چــی نەمــا ئــەم
میللەتانــە بەســەریان نەهێــت ،بــەاڵم دواجــار
جوولەکــە دەبێتــە دەوڵــەت و مافەکانــی تــەواو
مســۆگەر دەکات ،تەنانــەت دەســتێکی درێژیشــی
هەیــە بەســەر جیهانــەوە و هاوپەیمانــی بەهێزیشــی
هــەن .ئــەوەی جێــگای نیگەرانییــە کــورد وەک
بابەتێکــی سیاســی و گەلێکــی ســتەملێکراو لــە
ناوچەکــەدا ماوەتــەوە ،هەڵبەتــە هەرێمێکمــان
هەیــە ،ئەویــش جێــگای ئومێــدی ســەقامگیری و
بەتەنگەوەچوونــی نیشــتمانی و سیاســی نییــە بــۆ
تــەواوی گەلــی کــورد لــە هەمــوو دنیــادا.
لــە خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــەدا زۆر شــت لــە
جیــاوازی و خاڵــە لێکچــووەکان دەکەونــە بەرچــاو،
کــە جێــگای خۆیەتــی لــە ئاســتی فراوانتــر وەک
توێژینەوەیەکــی ئەکادیمــی لــە بــواری سیاســەتی
دەولــی و نێوخۆیــی دیراســەی لەبــارەوە بکرێــت،
بــۆ ئــەوەی بتوانرێــت لــە پانتایــی سیاســی و
پێوەنــدی دیبلۆماســیدا کۆمەکــی جێگرەوەمــان بــۆ
بــکات.
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